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ESTAMOS EM ESTADO DE

Companheiros e Companheiras, conforme assembleia geral, realizada no sábado, 04/
08, na sede do sindicato, os
mais de 800 trabalhadores da
Rede Conveniada foram
unanimes: ESTADO DE GREVE,
já!.
Esta decisão foi deliberada
depois que os trabalhadores
foram informados que o patronal daria 0% de aumento à categoria. A vice-presidente do
Sitraemfa, Maria Aparecida
informou aos trabalhadores
que em reunião com a Secretaria de Assistência Social foi
prometido um repasse de 18%
para o Percapita e pela Secretaria de Educação não houve

manifestação alguma.
Desde o inicio desta Campanha Salarial a diretoria do
Sindicato já havia informado que seria difícil e que só
a luta em conjunto com organização e mobilização da
categoria é que poderia ter
o resultado desejado - O AUMENTO SALARIAL.
Todos precisam ter conhecimento do nosso dia-a-dia. E
estas dificuldades precisam
ser levadas para a nossa
sociedade. Principalmente o
descaso que os trabalhadores da rede Conveniada vêm
sofrendo em toda Campanha
Salarial, em especial esta de
2012. Quando tivemos uma
contraposta de 0%, o que
levou os trabalhadores por
unanimidade decretarem o
Estado de Greve a partir de
04/08, até o dia 18/08, quando
teremos
nova
Assembleia.
Ficou decidido também que

todos os órgãos envolvidos
seriam comunicados (Sindicato Patronal, SMADS, SME,
Gabinete do Prefeito e Ministério Público do Trabalho).
Participe, vamos mostrar o
quanto nós trabalhadores
somos fortes e combatentes.
Por isso, precisamos nos
mobilizar, dialogar com os
usuários mostrando que esta
mobilização é para melhorar
o resultado do nosso trabalho que reflete nos mesmos,
que entre eles estão crianças, adolescentes, famílias e
toda sociedade. Uma política Pública de Qualidade é direito de todos e dever do Estado.

ASSEMBLEIA GERAL DOS TRABALHADORES
DA REDE CONVENIADA
DIA: 18/08/12, SÁBADO, às 9hs
Pauta: Indicativo de GREVE GERAL
Local: Sede do Sitraemfa (Av. Celso Garcia, 4031 - Tatuapé)

O Trabalhador da Rede Conveniada
precisa ser reconhecido pelo seu
profissionalismo
Companheiros (as) nossa luta também é pelo piso salarial para categoria de R$ 900,00 na assistência, equalização e equiparação dos pisos da
educação, cargos comuns e redução da carga horária é uma luta digna e
que precisa ter o apoio de toda comunidade.
Trabalho de qualidade com salários dignos! Campanha Salarial
2012, com determinação e força iremos à luta!!!

O PATRONAL OFERECEU!
0%

Vamos mudar esta realidade!
No dia 18/08, às 9hs, na sede do
Sindicato teremos uma nova
assembleia para decidirmos
os rumos desta categoria.

